
ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണമസായത്തി  പത്തിനസാങ്ങത്തിനകസാണന  ഞസാന്  എനന  പ്രസസംഗസം

അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

ശസ്പീമതത്തി യ  .    പ്രതത്തിഭ ഹരത്തി:  സര്,  ധനകസാരര്യവകുപ്പുമനത്തി തഡെസാ.  ടെത്തി.  എസം.

തതസാമസന  നഎസകന  നത്തിയമസഭയത്തില്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  2016-17-നലെ  സസംസസാന

ബഡ്ജറത്തിനന പൂര്ണ മനതസസാനടെ പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. കടെനകണത്തിയത്തില്നപ്പെടന തകര്ന

തകരളതത്തിനന  നവജസ്പീവന്  നല്കസാനുള്ള  ശമമസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന.  മസാനര്യസം

മസാറസാനുസം  മറത്തികടെകസാനുമുള്ള പരത്തിശമസം,  സസാമ്പതത്തിക  അരസാജകതസതത്തില്നത്തിനന

സസാമ്പതത്തിക നതവസാതസാനതത്തിതലെയ്ക്കുള്ള ധസ്പീരമസായ ചുവടുവയന. അതുനകസാണ്ടുതനന

2016-17  ബഡ്ജറന  സസംസസാനതത്തിനനതനന  നതവസാതസാന  ബഡ്ജറസായത്തി

മസാറുന.  തകരളസ്പീയ  ജസ്പീവത്തിതതത്തിനന  നതവസാതസാനതത്തിനന  വഴത്തി  തുറന

ശസ്പീനസാരസായണ  ഗുരുതദവനന  'നനദവദശക  സരണ'  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്

കടെനവനതന  തകവലെസം  യസാദൃശത്തികമസാനണനന  തതസാനനത്തില.  ഗുരുതദവനന

നതവസാതസാന മൂലെര്യതബസാധസം സര്കസാരത്തിനന ധനകസാരര്യ മൂലെര്യതബസാധമസായത്തി ഇവത്തിനടെ

രൂപനപ്പെടുന.  സസാമൂഹര്യ  ദുരസാചസാരങ്ങള്നകതത്തിനര  ഗുരുതദവന്  നനകനകസാണ

നതവസാതസാന  നത്തിലെപസാടെത്തിനന  അനുസരത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസാണന  യ.ഡെത്തി.എഫന.

സര്കസാരത്തിനന  സസാമ്പതത്തിക  ദുരസാചസാരങ്ങള്കന  അറുതത്തി  വരുതസാന്

അവതരത്തിപ്പെത്തികനപ്പെട നതവസാതസാന ബഡ്ജറന. 



ഒനരലെക്ഷസം  തകസാടെത്തി  രൂപയത്തിലെധത്തികസം  കടെമുള്ള  ഒരു  വലെത്തിയ  തറവസാടെതല

ഇനനത  തകരളസം.  ഇഇൗ  തറവസാടത്തില്നത്തിനന  10000  തകസാടെത്തി  രൂപ ഉടെന്

നകസാടുത്തുതസ്പീര്തകണ അവസ.  ഇതത്തില്തനന  4326  തകസാടെത്തി രൂപ ബഡ്ജറന

വത്തിഹത്തിതമലസാത  കസാരര്യങ്ങള്കന  നകസാടുതകണത്തിവരുന.  തകരളനമന  വലെത്തിയ

തറവസാടെന  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചന  വര്ഷസം  ഭരത്തിച്ച  കസാരണവന്മസാര്  കസാടത്തിക്കൂടത്തിയ

നകടുകസാരര്യസതയസം  വരുതത്തിയ  ദുര്നച്ചലെവമതല  ഇഇൗ  തറവസാടെന  ക്ഷയത്തികസാന്

കസാരണമസായതന?  ഇഇൗ  കസാരണവന്മസാര്  തറവസാടെന  തവണവത്തിധസം  തനസാകത്തി

നടെതത്തിയത്തില,  ദുര്നച്ചലെവന  നത്തിയനത്തിച്ചുമത്തില,  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിനച്ചടുതത്തില.   ഇവര്

തകസുസം കൂടവമസായത്തി നടെന. ഇവരുനടെ പ്രത്തിയനപ്പെട വത്തിതനസാദസം വര്യവഹസാരമസായത്തിരുന.

ഇടെനത്തിലെകസാരുസം  വകസ്പീലെന്മസാരുസം  ഇഇൗ  കസാരണവന്മസാനര  വഴത്തിനതറത്തിച്ചു.  ഇവര്

ഓതരസാതരസാ  ഉഇൗരസാക്കുടുകത്തില്  വസ്പീണുനകസാതണയത്തിരുന.  വസ്പീണതന

വത്തിദര്യയസാകത്തിനകസാണത്തിരുന,  രക്ഷനപ്പെടത്തില.  ഒടുവത്തില്  തറവസാടെന  അനര്യസാധസ്പീനനപ്പെട്ടു.

അങ്ങനന തകര്നതപസായ തകരളനമന തറവസാടെത്തിനന രക്ഷത്തികസാനുള്ള ശമമസാണന

പതത്തിനസാലെസാസം തകരളനത്തിയമസഭയനടെ ആദര്യ ബഡ്ജറന. 

ധവള  പത്രതത്തിനലെ  കണക്കുകള്  വളനര  വര്യക്തമസാണന.  ധനമനത്തിയനടെ

ധവളപത്രസം  തകവലെനമസാരു  ധനതരഖയസായത്തി  കസാണസാന്  കഴത്തിയത്തില.  സമകസാലെസ്പീന

ചരത്തിത്ര  തരഖയസാണതന.  തകരളസം  എങ്ങനന  ഭരത്തികനപ്പെടെരുതന  എനന  അടുത



തലെമുറയന റഫര് നചയ്തന മനസത്തിലെസാകസാനുതകുന ഇഇൗ ചരത്തിത്രതരഖ സസംസസാനനത

എലസാ  പ്രധസാന  നനലെബറത്തികളത്തിലുസം  ലെഭര്യമസാകണസം.  ധവളപത്രനത  കരത്തിമ്പത്രസം

എനന  പ്രതത്തിപക്ഷസം  വത്തിമര്ശത്തിച്ചുകണ്ടു.  പ്രത്തിയനപ്പെട  പ്രതത്തിപക്ഷതതസാടെന  -

ജവഹര്ലെസാല്  നനഹ്റുവത്തിനന  അനുസരത്തികസാന്  ഇഇൗ  അവസരതത്തില്

അവര്നകസാരു  അവസരസം  നല്കുന.  ജവഹര്ലെസാല്  നനഹ്റു  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന,

'വസ്തുതകള് വസ്തുതകള് തനനയസായത്തി നത്തിലെനത്തില്ക്കുസം.  അതന നത്തിങ്ങളുനടെ സസനസം

ഇഷസാനത്തിഷങ്ങളുനടെ നചലെവത്തില് ഇലസാതസാവകയത്തില'. 

നസാനളനയക്കുറത്തിച്ചുള്ള  പ്രതസ്പീക്ഷയസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഏറവസം

മതനസാഹരമസായ  വശര്യത.  കുതഴത്തിഞ്ഞ  സസാമ്പതത്തിക  നത്തിലെയന  മൂനനസാലെന

വര്ഷസംനകസാണന  മസാറസം  വരുത്തുനമന  ധനമനത്തിയനടെ  ഉറപ്പെസാണന  പ്രതസ്പീക്ഷയനടെ

ശക്തത്തി.  അനത,  നസാനളയനടെ  ഉദര്യസാനങ്ങളത്തില്നത്തിനന  ഇനകളത്തിതലെയന  മസാധുരര്യസം

നചസാരത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന  തകരളതത്തിനന  പ്രത്തിയനപ്പെട  ധനമനത്തി.  തകരളതത്തിനന

ധനകസാരര്യ  നയതത്തില്  സമൂലെമസായ  നപസാളത്തിനച്ചഴതത്തിനുള്ള  തുടെകമസായത്തി  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന  കസാണുന.  സസംസസാനതത്തിനന  സമസാനതകളത്തിലസാത

സസാമ്പതത്തികതകര്ച്ചയസാണന  ധനകസാരര്യ  നയതത്തില്  ഇതുതപസാനലെ  ഒരു

നപസാളത്തിനച്ചഴതന അനത്തിവസാരര്യമസാകത്തിയതന. 

കസംപന തട്രസാളര് ആനന ആഡെത്തിറര് ജനറലെത്തിനന 2014-നലെ ഏഴസാസം റത്തിതപ്പെസാര്ടത്തില്



പറഞ്ഞ നഞടത്തിക്കുന ചത്തിലെ കണക്കുകള് - വസാണത്തിജര്യ നത്തികുതത്തി ഇനതത്തില് മസാത്രസം

12608.91  തകസാടെത്തി രൂപ  പത്തിരത്തിനച്ചടുകസാമസായത്തിരുനത്തിടന  നടെപടെത്തിയണസായത്തിടത്തില.

നത്തികുതത്തിനവടത്തിപ്പെന നത്തിയമവത്തിതധയമസാകത്തിയതു തപസാനലെയസായത്തിരുന. നമസാതസം 20000

തകസാടെത്തി  രൂപയനടെ നത്തികുതത്തി  നവടത്തിപ്പെന  നടെനതസായസാണന  അനുമസാനസം.  വസാണത്തിജര്യ

നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെത്തിനന  വത്തിവത്തിധ  അപ്പെതലെറന  അതതസാറത്തിറത്തികളത്തില്  തസ്പീര്പ്പെന

കല്പ്പെത്തികസാനത  3702.62  തകസാടെത്തി രൂപ  കുടുങ്ങത്തികത്തിടെക്കുന.  നത്തികുതത്തി

എന്തഫസാഴനനമനന  വത്തിഭസാഗനത  നത്തിഷത്തിയമസാകത്തി.  30165  തകസുകള്

തസ്പീര്പ്പെസാകത്തിയത്തിടത്തില. 

തകരളതത്തില്  ഇനന  സസാമ്പതത്തിക  മസാനര്യസം  മസാത്രമല,  മൂലെര്യങ്ങള്ക്കുസം

മസാനര്യമുണന.  നമുകന  എങ്ങനനനയങത്തിലുസം  വത്തിജയത്തികണസം,  അടുത  തലെമുറ

എങ്ങനനതയസാ  കഴത്തിയനട  എന  സസസാര്തതയസാണന  ഇഇൗ  മൂലെര്യമസാനര്യസം.  ഇഇൗ

മൂലെര്യരസാഹത്തിതര്യതത്തിനന  ഏറവസം  ക്രൂരമസായ  ഉദസാഹരണമസാണന  നനല്വയല്

സസംരക്ഷണ നത്തിയമസം തഭദഗതത്തി നചയ്ത കഴത്തിഞ്ഞ സര്കസാരത്തിനന നടെപടെത്തി. കഴത്തിഞ്ഞ

ജൂനനലെയത്തിലെസായത്തിരുന  ഇഇൗ  തഭദഗതത്തി.  കുടനസാടത്തില്  ജനത്തിച്ചുവളര്ന

ഞങ്ങനളതപ്പെസാനലെയള്ളവര്  വളനര  തവദനതയസാടുകൂടെത്തിയസാണന  ആ

നത്തിയമതഭദഗതത്തിനയ അനന തനസാകത്തികണതന.  വയലുസം തണസ്പീര്തടെങ്ങളുസംനകസാണന

എന്തുകസാരര്യസം  എന  പരത്തിസത്തിതത്തി  വത്തിരുദ  സമസ്പീപനതത്തിനന  മുഖമടെച്ചുള്ള



മറുപടെത്തിയസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന  നല്കുനതന.  നനല്വയല്  നത്തികതല്

തഭദഗതത്തിതനന  റദ്ദേസാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  തകരളതത്തിനന  ഭസാവത്തിനയക്കുറത്തിച്ചുള്ള

സമ്പൂര്ണതബസാധര്യമസാണന  ഇഇൗ  തസ്പീരുമസാനതത്തിനന  പത്തിനത്തില്.  മണസം  നവള്ളവസം

നകസാള്ളയടെത്തികസാനുള്ള  നസ്പീകസം  തടെസനപ്പെടത്തിരത്തിക്കുന.  സസസാഭസാവത്തിക  വനങ്ങളുനടെ

സസംരക്ഷണതത്തിനന  49  തകസാടെത്തി അനുവദത്തിച്ചുനകസാണ്ടുള്ള പുതത്തിയ നത്തിര്തദ്ദേശസം വളനര

സസസാഗതസാര്ഹമസാണന.  മരസംനകസാണന  എനന  പ്രതയസാജനനമനന  പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിനന

ഒരു തചസാദര്യസം ഞസാന് തകട്ടു. ഇതപ്പെസാള് മരസം നടസാല് ആര്കന പ്രതയസാജനസം എനന ഒരു

ചര്ച്ചയത്തില് യ.ഡെത്തി.എഫന. പ്രതത്തിനത്തിധത്തി തചസാദത്തിക്കുനതുസം തകട്ടു. ഇനന തകരളതത്തില്

പലെസലെത്തുസം  മുഴങ്ങുന  പരത്തിസത്തിതത്തിവത്തിരുദ  മതനസാഭസാവമസാണന  ഇഇൗ

തചസാദര്യതത്തിനുപത്തിനത്തില്.  അങ്ങനനനയങത്തില്  നമുകന  തണല്  തരുന  പടുകൂറന്

മരങ്ങള്  ഒരത്തികല്  നടവര്കന  അതത്തില്നത്തിനന  എനന  പ്രതയസാജനമസായത്തിരത്തിക്കുസം

ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന.  അവര്  ഇനന  ഇഇൗ  ഭൂമത്തിയത്തില്തനന  ഇല.  ഒരസാള്  നടുനതന

അനനരതലെമുറയ്ക്കുസം  നസാടെത്തിനുസം  തവണത്തിയസാനണന  സസാമൂഹര്യതബസാധസം  പലെര്ക്കുസം

ഇനന  ഇലസാതസായത്തിരത്തിക്കുന.  നമുകന  എന്തുകത്തിട്ടുനമന  സസസാര്ത  ചത്തിനയസാണന

ഇതരതത്തിലുള്ള വൃക്ഷസം നടുന പദതത്തിനയക്കുറത്തിച്ചന  തകടതപ്പെസാള് ഇവരത്തില്നത്തിനന

പുറത്തുചസാടെത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന. 

മഹതസായ മനുഷര്യതസതത്തിനന പസാഠസം ഇഇൗ ബഡ്ജറന പഠത്തിപ്പെത്തിക്കുന. എലസാ



പദതത്തികളത്തിലുസം  10%  സ്ത്രസ്പീകള്ക്കുള്ള  വത്തിഹത്തിതനമന  പ്രഖര്യസാപനസം

വത്തിപ്ലവകരമസാണന.  സ്ത്രസ്പീ  തക്ഷമതത്തിനന  പ്രതതര്യക  വകുനപ്പെന  പ്രഖര്യസാപനസം

യസാഥസാര്തര്യമസാകുന.  വളനര  ഹര്ഷസാരവതതസാടുകൂടെത്തിയസാണന

ഞങ്ങനളതപ്പെസാനലെയള്ള  പ്രതതര്യകത്തിച്ചന  വനത്തിതസാ  എസം.എല്.എ.  മസാര്  ആ

പ്രഖര്യസാപനനത വരതവറതന.  91  തകസാടെത്തി  രൂപ മസാറത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുന. ഏഷര്യയത്തിനലെ

ഏറവസം  മത്തികച്ച  സസംഘടെനസാ  സസംവത്തിധസാനമസായ  കുടുസംബശസ്പീകന  ബദല്  മനറസാരു

സസംവത്തിധസാനസം ഉണസാകസാന് ശമത്തിച്ചവര്കന അങ്ങന നല മറുപടെത്തി നകസാടുതത്തിരത്തിക്കുന.

200  തകസാടെത്തി  രൂപ  കുടുസംബശസ്പീകന  മസാറത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  ബഡ്ജറന  പ്രസസംഗസം

എന്തുനകസാണന  ഏറവസം  നനദര്ഘര്യമുള്ളതസായത്തി  എനന  ഇതത്തിലുള്നപ്പെട

നനവവത്തിധര്യമസാര്ന പദതത്തികളുനടെ പടത്തിക തബസാധര്യമസാക്കുന. 

കഴത്തിഞ്ഞ  ഭരണതത്തില്  നസാടത്തിനലെലസാസം   ഭദമസായത്തി  എനനസാരു  വലെത്തിയ

പ്രചരണസം നടെന. ആ പ്രചരണതത്തിനന ചൂടെടെങ്ങുസം മുമ്പതല ഹരത്തിപ്പെസാടെന ഒരു കുടുസംബസം

രണന  നപണ്മകതളസാനടെസാപ്പെസം  തസ്പീവണത്തി  മുറത്തികളത്തില്  അനത്തിയറങ്ങുകയസാനണന

വസാര്ത പുറത്തുവനതന.  ഒരു സത്തിനത്തിമസാ  തസാരസം  വനന   ആ കുടുസംബതത്തിനന  വസ്പീടെന

വസാഗസാനസം നചയ.  ഇതസാണന യ.ഡെത്തി.എഫന.  അവതശഷത്തിപ്പെത്തിച്ച യഥസാര്ത തകരളസം.

മനുഷര്യപുത്രനന  തലെ  ചസായസാന്  ഇടെമത്തിനലന  ഏറവസം  പുതത്തിയ  വസാര്ത  വനതന

ഹരത്തിപ്പെസാടെന  നത്തിനസാണന.  ഹരത്തിപ്പെസാടെന  അനുഭവസം  ഇനത്തി  തകരളതത്തില്



ആവര്തത്തികരുനതന നത്തിശയദസാര്ഢര്യമസാണന ബഡ്ജറത്തിനലെ എലസാവര്ക്കുസം വസ്പീടെന

എന പദതത്തി. 

മള്ടത്തി  നസാഷണല്  ഫുഡെന  ബസാന്ഡുകള്ക്കുള്ള  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശസം

കസാതലെസാചത്തിതമസാണന.  അതന  പറയസാനത തപസാകസാന് കഴത്തിയത്തില.  സസാധസാരണകസാനര,

വത്തിശപ്പെടെകസാന് ഭക്ഷണസം കഴത്തിക്കുനവനര ആ നത്തിയമസം ബസാധത്തിക്കുനതതയത്തില. ഇഇൗ

നത്തികുതത്തികന  ഫസാറന  ടെസാനകനന  ധനമനത്തിയനടെ  വത്തിതശഷണസംതപസാലുസം  എത്ര

ഒഇൗചത്തിതര്യപൂര്ണമസാണന.  ജങന  ഫുഡെന  അമത്തിത വണമുണസാക്കുനമനന  നമുകറത്തിയസാസം.

അമത്തിതവണതത്തിനുസം  അനസാതരസാഗര്യതത്തിനുനമതത്തിരസായ  ജസാഗ്രതസാനത്തിര്തദ്ദേശമസാണന

അതത്തിനന വഴത്തിനയസാരുക്കുനവര്ക്കുതമല് ചുമതനപ്പെടുന ഫസാറന ടെസാകന. 

ചത്തികത്തിത്സയനടെ  തപരത്തില്  പത്തിടെത്തിച്ചുപറത്തി  നടെത്തുന  ചത്തിലെ  സസകസാരര്യ

ആശുപത്രത്തികനളക്കൂടെത്തി  ഫസാറന  ടെസാകത്തിനന  സമസാനമസായ  നത്തികുതത്തിയനടെ  പരത്തിധത്തിയത്തില്

നകസാണ്ടുവരണനമന  ഒരഭര്യര്തനകൂടെത്തി  ഇക്കൂടതത്തില്  വയ്ക്കുകയസാണന.  ചത്തിലെ

ആശുപത്രത്തികള്  പലെതപ്പെസാഴസം  ഹൃദയമത്തിലസാത  നത്തിലെപസാടെസാണന

ഹൃതദസാഗത്തികതളസാടുതപസാലുസം  സസസ്പീകരത്തിക്കുനതന.  അതുനകസാണന  ഹസാര്ടന  ടെസാകന  എന

തപരത്തില്  ഇഇൗ  ചത്തികത്തിത്സസാ  പത്തിടെത്തിച്ചുപറത്തിനയ  നത്തിയനത്തികസാന്  ടെസാകന

ഏര്നപ്പെടുതണനമന അഭത്തിപ്രസായമുണന. ബഡ്ജറത്തില് ഇഇൗ തമഖലെയത്തിലുസം ധസ്പീരമസായ

ചുവടുവയസാണന കണത്തിരത്തിക്കുനതന. നമഡെത്തികല് തകസാതളജന മുതല് പ്രസാഥമത്തികസാതരസാഗര്യ



തകന്ദ്രങ്ങള് വനരയള്ളവയനടെ നവസ്പീകരണതത്തിനന  1000 തകസാടെത്തി മസാറത്തിവച്ചുനകസാണന

സര്കസാര് ആശുപത്രത്തികളത്തിനലെ ആധുനസ്പീകരണസം സസകസാരര്യ ചത്തികത്തിത്സസാ പത്തിടെത്തിച്ചുപറത്തി

സസംഘനത നത്തിയനത്തികസാനുള്ള ആദര്യ ചുവടുവയസായത്തി കസാണുകയസാണന. 

2016-17-നലെ  ബഡ്ജറന  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള് നതവസാതസാന മൂലെര്യങ്ങള്കസായള്ള

അഭത്തിവസാഞ്ജയനടെ  പ്രതത്തിഫലെനമസാണന.  മനുഷര്യരുനടെ  ഭഇൗതത്തിക  നത്തിലെവസാരവസം

ധസാര്മ്മത്തിക  നത്തിലെവസാരവസം  ഉയര്തസാനുള്ള  തവറത്തിട  ശമമസാണന  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തി  നടെതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന.  കടുത  സസാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയണസായത്തിട്ടുസം  അതത്തിനന  പഴത്തിപറഞ്ഞന  കടെമകളത്തില്നത്തിനന  സര്കസാര്

വഴത്തിമസാറസാതതന  ഇടെതുപക്ഷ  സസംസസാരതത്തിനന  മൂലെര്യതബസാധസംനകസാണ്ടുസം

പ്രതത്തിജസാബദതനകസാണ്ടുമസാണന.  പതക്ഷ  ജനങ്ങതളസാടെന

പ്രതത്തിബദതയത്തിലസാതത്തിരുന  യ.ഡെത്തി.എഫന.  സര്കസാര്  സൃഷത്തിച്ച  സസാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിനയന  നചനസായ്ക്കുമുനത്തില്  ജനങ്ങനളന  കുഞ്ഞസാടുകനള  ഉതപക്ഷത്തിച്ചന

രക്ഷനപ്പെടെസാനസാണന യ.ഡെത്തി.എഫന. ശമത്തിച്ചതന. ഇതരകസാനരക്കുറത്തിച്ചന നനബബത്തിളത്തില്

പറഞ്ഞ ഒരു വസാചകസം പറഞ്ഞുനകസാണന അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസാണന.  നനബബത്തിള്

തയസാഹനസാനന സുവത്തിതശഷസം  10-ാം  അദര്യസായതത്തില് ഇങ്ങനന സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

"നല  ഇടെയന്  ആടുകള്ക്കുതവണത്തി  തനന  ജസ്പീവനന  നകസാടുക്കുന.  ഇടെയനുസം

ആടുകളുനടെ  ഉടെമസനുമലസാത  കൂലെത്തികസാരന്  നചനസായന  വരുനതുകണന



ആടുകനളവത്തിടന  ഓടെത്തികളയന.  നചനസായന  അവനയ  പത്തിടെത്തിക്കുകയസം  ഛത്തിനത്തിച്ചന

കളയകയസം  നചയ്യുന.  അവന്  കൂലെത്തികസാരനുസം  ആടുകനളക്കുറത്തിച്ചന

വത്തിചസാരമത്തിലസാതവനുമസാണതലസാ.”  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണമസായത്തി

പത്തിനസാങ്ങത്തിനകസാണന എനന പ്രസസംഗസം അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന. 

തഡെസാ  .    എസം  .    നക  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  ഒരു  പുതത്തിയ

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളുമത്തില  എനന  വര്യക്തമസാക്കുന  പ്രസസംഗങ്ങളസാണന  ഇവത്തിനടെ

നടെനത്തിട്ടുള്ളതന.  പലകത്തിതലെറസാന്  തമസാഹമുണന  പതക്ഷ  ഊനത്തികയറസാനുള്ള

ശക്തത്തിയത്തില.  ഇതത്തില്  15  മുതല്  20  വനരയള്ള   തപജുകള്  പരത്തിതശസാധത്തിച്ചസാല്

അതുമുഴവന്  ഉണസാകസാന്  സസാധര്യതയള്ള  സസപ്നങ്ങനളക്കുറത്തിച്ചസാണന.  മസാത്രമല,

അതത്തില്  പറയന  കസാരര്യങ്ങള്  ഇവത്തിനടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതുതപസാനലെ

സഞ്ചത്തിതനത്തിധത്തിയമസായത്തി  യസാനതസാരു  ബനവമത്തിലസാതതസാണന.  മുമ്പന  ഒരു

വര്യക്തത്തിതയസാടെന മനറസാരസാള് 400 രൂപ കടെസം തചസാദത്തിച്ചുവന. വര്യക്തത്തി പറഞ്ഞു, എനന

നനകയത്തില്  1,000  രൂപയനണനസം  അതത്തില്  500  രൂപ  നത്തിങ്ങള്കന

തരുനനവനസം  അനുമസാനത്തിക്കുക.  കടെസം  തചസാദത്തിച്ചയസാള്  അങ്ങനന  അനുമസാനത്തിച്ചു.

നത്തിനകന 400 രൂപയതല തവണതന. നത്തിനകന ഞസാന് 500 തനത്തിരത്തിക്കുന. ബസാകത്തി

100  രൂപ  തത്തിരത്തിച്ചുതരണസം  എനപറയന  ഒരു  കഥയണന.  അതുതപസാനലെ

ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ഇതത്തില്  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതന  മുഴവന്


